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OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ORLITA

Firma ORLITA jest firmą od lat działającą na rynku 
polskim w segmencie osłon przeciwsłonecznych. 
Doświadczenie sięgające połowy lat 80 oraz dba-
łość, aby wszystkie produkty były dopracowane 
zaowocowało, iż firma szybko zyskała opinię 
eksperta oraz bardzo solidnego wykonawcy w tej 
dziedzinie. 

Firma posiada szeroką gamę produktów, które 
zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymaga-
jących klientów. Produkujemy zarówno osłony 
zewnętrzne, takie jak rolety aluminiowe zewnętrz-
ne, żaluzje fasadowe, rolety typu Screen, jak 
i wewnętrzne osłony takie jak żaluzje poziome, 
żaluzje pionowe i roletki tekstylne.

W ofercie firmy ORLITA są również, zyskujące 
coraz większą popularność, żaluzje wewnątrzszy-
bowe (zintegrowane w pakiecie szybowym). 
Żaluzje wewnątrzszybowe jest to pewnego 
rodzaju połączenie zalet osłon przeciwsłonecz-
nych zewnętrznych oraz ceny zbliżonej do osłon 
wewnętrznych. Dzięki umiejscowieniu żaluzji mię-
dzy szybami, a w szczególności przed znajdującą 
się po wewnętrznej stronie szybą niskoemisyjną, 
żaluzja doskonale chroni pomieszczenie przed 
przegrzewaniem rozpraszając promienie słonecz-
ne jeszcze zanim przedostaną się do wnętrza 
pomieszczenia. 

Oprócz głównej zalety, czyli ochrony przeciwsło-
necznej, żaluzje zamknięte w hermetycznej prze-
strzeni pomiędzy szybami nigdy się nie zabrudzą, 
przez co nie musimy i myć i odkurzać. Dzięki temu 
nie są praktycznie w ogóle narażone na uszkodze-
nia mechaniczne, które często miały miejsce wła-
śnie podczas sprzątania lub poprzez inne zdarzenia 
losowe takie jak zahaczenie, bawiące się nimi dzieci 
lub zwierzęta domowe. 

Jednocześnie posiadają charakterystyczną dla 
żaluzji poziomych, bardzo wysoką funkcjonalność. 
Można nimi nie tylko zasłonić słońce, ale także 
kiedy chcemy możemy skierować lamele w górę 
tak aby do pomieszczenia dostawało się światło 
natomiast była ograniczona widoczność z ulicy. 

Przekręcenie o 90° powoduje, że widzimy ulicę 
ale mamy zacienione pomieszczenie. Oczywiście 
całość można całkowicie otworzyć lub zamknąć.
Skonstruowane przez duńską firmę NORDICON® 
posiadają bardzo ważną i charakterystyczną cechę. 
Mianowicie, dzięki zastosowaniu specjalnych 
uszczelniaczy żaluzja nie jest sterowana za pomocą 
magnesów przyłożonych do szyby lecz bezpośred-
nio  sznurkiem. W tym przypadku nie ma znaczenia 
jaki pakiet szybowy zastosujemy (również można 
zainstalować żaluzję w pakiet 3-szybowy) żaluzja 

zawsze będzie działać. Dzięki mechanicznemu 
połączeniu możliwe jest zastosowanie żaluzji dla 
szyb o bardzo dużych wymiarach, przez co znako-
micie nadają się do zastosowania w coraz bardziej 
popularnych ostatnio ogrodach zimowych lub też 
drzwiach przesuwnych typu HST. 
Niezmiernie ważne jest aby takie żaluzje planować 
już w fazie projektowania domu ponieważ okna 
powinny być już do tego odpowiednio przysto-
sowane lub najlepiej powinny już zawierać szyby 
z żaluzją.
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